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 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
  :صحبه أجمعينوبارك على نبينا محمد وعلى آله  وصلى هللا وسلم ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 ما ال يجوز من غلق الرهن :باب

ال )) :قال -وسلم صلى هللا عليه-قال يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن الميسب أن رسول هللا 
  .((يغلق الرهن
وفي الرهن فضل   ،أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء -وهللا أعلم-ُنرى  ماوتفسير ذلك في :قال مالك  

ال  -إلى أجٍل يسميه له-إن جئتك بحقك  :فيقول الراهن للمرتهن ،عن ما رهن به   الرهن لك بما ُرهن فيه.فوا 
ن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد األجل فهو له، وأرى  ،وهذا الذي ُنهي عنه ،فهذا ال يصلح وال يحل :قال وا 

 .هذا الشرط منفسخا  
  منب ن: محمد غع ى آله غصحبه أممع ن ،غص ى هللا غس م ع ى غب:رك ع ى عبده غرسغله ،الحمد هلل ر  الع:لم ن

الد ن من يمن  ذه استيا:   ذا  اوستيا: من يمنه:، تغياة د ن بع ن يمكن ستيا:  اوٍن بع ن يمكن د  تغياةالر ن 
 الع ن.

ن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاِتب ا  م-مل غعال-همن الكت:  قغل هللا  ،غاألصل ها مشرغع ته الكت:  غالسنة }َواِ 
م:ت غدرعه مر غن  -ع يه الصالة غالسالم-من السنة م: صح عن النبا غ  [( سغرة البارة382)] َفِرَهان  مَّْقُبوَضة {

 .ه:لر ن ي:بت ب:لكت:  غالسنة ،عند  هغدي
ن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر{ مغها اآلية ل ٌل غالحد ث د ، ذا  دل ع ى مشرغعية الر ن ها السار [( سغرة البارة382)] }َواِ 

  .ع ى مشرغعية الر ن ها الحءر
ه: أنه: كهر ن األرض ب:لتهميش ع ى ص ،بحسبهالابض قبض كل شا   [( سغرة البارة382)] َفِرَهان  مَّْقُبوَضة {}

و هم: معنى  ،ر ن ، ر ن السي:رة بم: يكغن ر ن السي:رة؟ بأن يكغن ها ميل  ذا الابض؟ الابض ب:لتخ يةغا 
م: استا:د المشتري  غ  ريد أن يستعمل  ذه السي:رة من أغل  ،يابءه: المرتهن تكغن عنده إلى أن يسدد الد ن



: مابغءة يعنا أنه: تكغن ب د المرتهن حتى يسدد الد ن  نتظر حتى  متمع عنده المب غ نهم إهإذا ق ن: ،لحظة
 .غيشتريه: ناد، إذا ك:ن و يستا د منه:

ها السي:رات ع ى  ،سمههال شك أن ر ن كل شا  غقبض كل شا  بحسبه، غيتح:  غن اآلن ع ى الر ن بغ ر ا
السي:رة بم:ئة ألف كل شهر أبيعك  ذه  ماغليبمعنى أنه  ،لكن بغ ر اسم الر ن ، ر نغن السي:رة سب ل الخصغص

 ،إذا انتهت األقس:ط أخذ ص:ح  السي:رة سي:رته ، غ بيع ها الحاياة غنسما  ذا البيع تأم ر، ،وفيالية آ
ع ها اوستم:رة من الب:ئ اوسميعنا تأخ ر انتا:ل  ،لكنه بر ن ، ذا بيع ،كية له ت ا:ئيً: ب:لعاد األغل غانتا ت الم
ن سمغه تأم ر ،غاستمرت ع ى اسمه ر ن:ً  ،ألنه ر ن يبتت ب:سمه ؛إلى المشتري   ؛الحاياة تأم رغ غ ليس ها  ،غا 

لئال  تصرف المشتري ب:لسي:رة هيءمن الب:ئع حاه  ؛اوسم ها اوستم:رة ت:م إو أنهم و يحغلغن  ، بيعألنه بيع
ألنهم و يستطيعغن أن  همشغا ع ى اوستم:رة،  ؛أم رغلغ سمغه ت ، ذا بيع بر ن ،ب:ستمرار اسمه ها اوستم:رة

أغ  ،إذا ر ن سغاً  ك:ن بد نه: بد ن السي:رة ،أكير غاوستم:رات ميل الدهتر ه ه: عدة أغراق قبل منذ ربع قرن أغ
 بد ن أخر ذ   الب:ئع غالمشتري إلى المرغر غ مشغا ع ى اوستم:رة أن السي:رة مر غنة لاالن مم: و  غمد نظ ره

 .غليس لمحل الر ن حال ،ألن اوستم:رات و تحتمل اآلن ؛بل و يمكن ،اآلن
هإذا أراد الب:ئع  ،غأعراف تتغ ر من غقت إلى آخر ،ع ى كل ح:ل ميل  ذه األمغر و شك أنه: أمغر اصطالحية

: ل ع ى البيع  تح و، و يحغل اوسم، ط   و يحغل اوسم غقد ب:ع، ، غيءمن حاه هإنه ح نئذٍ  ر ن السي:رةأن 
بم:ئة ألف  عاد غاحد  بيعه السي:رةها مسألة ي:نية ت ك  ،غيسميه أمرة، غ ذه المسألة ن ر مسألة اإل م:ر ب:لتم يك

هإذا انتهت انتال م ك  ،وف ألا ن أكير أقل ذه الم:ئة منممة كل شهر يالية آوف أربعة آ غتكغن  ،غينتهغن 
عاد تأم ر  مب:لنسبة لإل م:ر المنتها ب:لتم يك  غ مشتمل ع ى عاد ن لكناوستم:رة، غحغلت  ،السي:رة ت ا:ئي:ً 

يم  بيعه: ع يه بعشرين مياًل  ذا العاد اشتمل ع ى عاد ن  ،مره السي:رة كل شهر بألا نؤ غعاد تم يك، ههغ    
لمشتري ر و  درى  ل  غ ع ى ام:ن ع:ئالتأم ر غالتم يك البيع، غالسب  ها منعه منع ميل  ذه الصغرة أن الء

ن ق ن: ،نه مستأمر ص:ر الءم:ن ع ى ص:ح  السي:رة الب:ئعم إأغ ع ى الب:ئع، هإن ق ن:  م، إذا ق ن:م إنه مشترٍ غا 
ذا ق ن: :لءم:ن ع يه، غنظرًا لهذا غم: ه م إنه مشترٍ مستأمر ص:ر ءم:نه ع ى الب:ئع ع ى ص:ح  السي:رة، غا 

بتحريم ميل  المش: خغقد أهتى  ،ه ي منع من  ذه الح ييةمده من إشك:وت وشتم:ل العاد ع ى اوحتم:ل ن هإنغ  
 الصغرة.  ذه
عن أبي هريرة "غ غ مغصغٌل ها ن ر المغطأ  "حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب :قال يحيى"
ال )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا " غالحد ث صحيح و إشك:ل هيه "-رضي هللا تعالى عنه-

 ،بمعنى أنه و  ؤخذ منه بممرد ح غل الد ن من ن ر رنبته، و  ؤخذ منه ،يعنا من ص:حبه "((رهنيغلق ال
 رد ح غل الد ن من ن ر رنبته.غينتال ت ا:ئيً: إلى المرتهن بمم

أن يرهن الرجل الرهن عند "يعنا نظن  "-وهللا أعلم-وتفسير ذلك فيما ُنرى " مق:ل م-تع:لى رحمه هللا-غم:لك 
استدان من ليد مب غ خمس ن ألف غأر نه ب تً: بم:ئة ألف هيه  "وفي الرهن فضل  عما ُرهن به ،شيءالرجل بال
ال فالرهن لك بما ُرهن "مياًل  سنةبعد يعنا  "أجٍل يسميه إلىإن جئتك بحقك " :هن للمرتهنافيقول الر "هءل  وا 



هال  ناذ  ،غاوءطرار  غ اإلنالقءطر يعنا لك ب:لمب غ األدنى ب:لخمس ن، غو شك أن  ذا و ياغله إو م "فيه
 ميل  ذا.

و يغ   )) مباغله -ص ى هللا ع يه غس م-هأبط ه النبا  ،ن   الر ن من أهع:ل الم:  يةالر ن أغ غك:ن  مق:لغا
 و. لءعاه غلظرهه، يعنا استغالوً  ،يعنا ياغت ع ى ص:حبه بممرد أن الد ن حل ع يه ((الر ن
دل ٌل  ،و يحل مأغ ق:ل ،ميل  ذه العب:رة غقد م: ت ها الحد ث الصحيح و يص ح "فهذا ال يصلح وال يحل" مق:ل

و يحل، غ ن: ها كالم اإلم:م  مأغ ق:ل ،ع ى أن معنى و يص ح ها النص م:  ها الحد ث الصحيح، و يص ح
م ءد الحالل، م:لك و يص ح غو يحل، أن  ذه الك مة يعنا و يص ح إذا أم:  به: الع:لم همراده به: التحري

ذا ق ن: ،و يص ح مغيكتاا باغله ، ذا حرام م تغرع من قغلهالمات ن بعض  م ي: أخا و يص ح ميل  ذا العمل، غا 
نم: ياغل ميل م: ياغل اإلم:م أحمد ،و يص ح منهم: بمعنى غاحد ه يس غرعً: أن ياغلإ  مو ي عمبنا، أم: إذا ق:ل مغا 

 م، نعم مرى الع رف بهذا أن الع:لم إذا ق:لعنا يحرم م: استا:دي ،يحل و يص ح غ غ يعرف أن معنى و يص ح و
 ذه شركة ناية ع ى م: ق:لغا  مياغل لكتستعمل كي رًا،  ،و يص ح دل ع ى أن ها ناسه شا  من الملم ب:لتحريم

ها  ذه ، غتريد أن تكاه غراعً: من أن  دخل  ذا م: يص ح ،م: يص ح ،و يص ح متاغلغنريد أن نس: م ه ه:، 
يعنا إن ك:ن  "وهذا الذي ُنهي عنه" ،يعنا يحرم "هذا ال يصلح وال يحلف" مالشرك:ت غلغ ك:نت ناية، غ ن: ق:ل

نه استدان منه خمس ن ألف يم ر نه ب تً: م إم: ق ن:مي  ،ل عن الد ننعم ها الر ن هء، ...أغ هاها الر ن هءل 
 قيمته م:ئة ألف.

ن ج ،هذا الذي ُنهي عنه"و  مياغل ن م:  ص:حبه ب:لذي ر ن  "اء صاحبه بالذي رهن به بعد األجل فهو لهوا  غا 
و " ع ى قغل الرا ن بن: اً  غأخذه المرتهن ،يعنا  ذا الر ن الذي هيه هءل عن الد ن به بعد األمل ههغ له، غا 

  .ي:دتهتأخر ب:لمب غ يص ر الر ن ع ى م: اتا  ع يه ل مرتهن مع هء ه غل  ،ب:لمب غيعنا م: م:   "ه:لر ن لك
ن جاء صاحبه بالذي رهن به بالمبلغ المطلوب بعد األجل  ،فهذا ال يصلح وال يحل" وهذا الذي ُنهي عنه، وا 

 ؟نعمح، يعنا الشرط  ذا ليس بصحي "وأرى أن هذا الشرط منفسخا  "األغل ن ر صحيح  التصرفألن  "فهو له
 طالب:......

 ؟أ غه
 طالب:......

ما د الرجل بالشيء وفي الرهن فضل  عأن يرهن الرجل الرهن عن -وهللا أعلم-وتفسير ذلك فيما ُنرى " مياغل
و م:  غ ظ: ر  "ُرهن به  ؟بظ: ر إلى  ذا الحدغا 

 طالب:......
بخمسم:ئة ألف، من أمل نعم هر نه ب ت، ب ت استدان مب غ خمس ن ألف م:ئة ألف م:ئت ن ألف ياليم:ئة ألف 

و ه:لب ت لك المرتهن ك ه، إن  ملرا ن ل مرتهنياليم:ئة أغ أربعم:ئة ألف د ن، ياغل ا إن مئتك ب:لمب غ الياليم:ئة غا 
و ه:لر ن المٍل األيعنا إلى  ،مئتك بحاك إلى أمٍل يسميه بعد ستة أشهر بعد سنة محدد ها العاد، أمل الد ن غا 

ف و شك أن المشتري ألن ميل  ذا التصر  ؛غ ذا الذي ن ها عنه ،ههذا و يص ح غو يحل مق:ل ،لك بم: ر  ن هيه
غهللا أن:  متستح  ءعف م: ر  ن من أم ه إو مءطر، يعنا يأتا ياغلقد لم  معل  ذه الع ن المر غنة التا 



ر ن ب تا، الر ن أ مر ن، هياغلمن و بد  اً إذ ،يءمنكغهللا ي: أخا من  متاغل ،مءطر لخمس ن ألف م:ئة ألف
و ه:لب ت غ  ،غع:لم ع يه ،م:لم ع ى السداد هألن ؛الب ت يؤكد ذلك أنا إن مئتك بهذا المب غ ع ى رأس الحغل غا 
 الر ن، الب ت المر غن. ،لك
ن جاء صاحبه بالذي رهن " مياغل ، غالكالم األغل يعنا الر ن له "بعد األجل فهو له"لف األيعنا بم:ئة  "بهوا 
 ؟نعم ,غقد م:  النها عنه ،إلنالق بع نهألن  ذا  غ ا ؛ ذا الشرط مناسخهسخ،  وٍغ،

 طالب:......
 ؟أ غه

 طالب:......
 ؟من ن ر رنبته
 طالب:......
ع ى م: ك:ن هيه هءل، غالسب  ها ذلك اءطرار الرا ن،  ،م:لك حمل  ذا النها ع ى الاءل ,إيه م:  ؤخذ

 عمغم الحد ث يشمل مميع الصغر أنه وصغرة أغ لكن  ،هال ت ستغل  ذه الءرغرة ،الرا ن مءطر لهذا المب غ
 ؟نعم ع يه س عته بغ ر رنبته  غ, ي اغت

 طالب:......
مر أن يستغل ءرغرة :ت غل ل ترك  ذا الاءل إو ألنه مءطر، غو يحم: ألنه  ؛ك:نأي هءل  ،أي هءل
 ؟، نعمالمحت:ج

 طالب:...... 
:  ألنه م؛ الي ث ليد عن و ي سمى نبن حتى  ،يعنا مسألة الغبن غم: الغبن حتى عند الحن:ب ة ،معرغف الي ث
يعنا أقغلم هيه م: هيه، مع أن استعم:ل  ذه ال اظة ها ن ر مغءعه: هيه م: هيه،  ((الي ث كي ر)) مها الحد ث

ي ث م:لك، لكن تغبن ب:لر بع حتى الر بع كي ر ب:لنسبة ل غبن  ،م: ت ها ب:  الغصية تغصا ب:لي ث الي ث كي ر
 ذا النص  ، غيدخ غن  ذا النص..،النصلهذا  ذا  ا ع نك ع نك،  ذا ك ه كي ر، الماصغد أنهم يس كغن ميلل ا

 ي ابل؟ و ي ابل, ،أخرى ء:ت :غ من المعها أبغا   ،ياحمغنه ها ن ر مغءعه، يعنا لغ استعمل ها أبغا  أخرى 
 ؟نعم

 طالب:......
غالنص يشمل  ذا غن ره، الماصغد  ،ألنه هسر ن   الر ن بم: هيه هءل ؛يءرم:  ،يءر ميل  ذام: عند م:لك 

و! م: لال  صنع،لك م:  غأنت ،غأن: الذي ببيع ،تغوه: أالذي ب و أن: مياغلم:  ،ه   ترك البيع لص:ح  الب تأن
 د ن. غيسدد م: بذمته من ،بيعهتغلى  ههغ الذي  ،الب ت ها م ك ص:حبه

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

 القضاء في رهن الثمر والحيوان :باب



 :حائطا  له إلى أجاٍل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك األجل سمعت مالكا  يقول فيمن رهن :قال يحيى
ن الرجل إذا  ،إن الثمر ليس برهن مع األصل إال أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه رتهن جارية وهي اوا 

 إن ولدها معها.أو حملت بعد ارتهانه إياها  ،حامل
من باع نخال  قد )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-هللا وُفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول  :قال مالك

  .((فثمرها للبائع إال أن يشترطه المبتاع ُأبرت
من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك  فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا  واألمر الذي ال اختالف  :قال

ليس الثمر مثل الجنين في و  ،الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان
 بطن أمه.
وليس يرهن  ،وال يرهن النخل ،لثمر النخ أن ِمن أمر الناس أن يرهن الرجل :ومما يبين ذلك أيضا   :قال مالك

 .وال من الدواب ،من الناس جينا  في بطن أمه من الرقيق أحد  
  م-رحمه هللا تع:لى-ياغل 
 القضاء في رهن الثمر والحيوان :باب
غقبل بدغ الصالح  أن يارق ب ن اليمر ه  حاه ب:لبيع، غاليمر إذا ك:ن بعد التأب ر -تع:لى رحمه هللا-اإلم:م  ريد 
ن ك:ن بعده ههغ ل مشتري، إن ك:ن بعد بدغ الصالح غأمن الع: ة. ،ل ب:ئعههغ   غا 
ثمر ذلك الحائط قبل إلى أجٍل مسمى فيكون "بست:نً:  "له ا  سمعت مالٍك يقول فيمن رهن حائط :قال يحيى" مياغل

ألنه لغ بيع  "إن الثمر ليس برهن مع األصل"يعنا  غمد غيط   يمر ذلك الح:ئط قبل ذلك األمل  "ذلك األجل
إن الثمر ليس برهن مع األصل إال أن يكون " ، هكذلك لغ ر  ن و  دخل معهدخل معه :النخل أغ الشمر م

الد ن  "إال أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه" تهن اشترط أن يكغن الر ن مع أص هالمر  "اشترط ذلك
غها  ،خمس سنغات كل سنة م:ئة ألف، غ ذا البست:ن ناترض أن ن ته ها السنة عشرين ألفخمسم:ئة ألف لمدة 

ذ : ص:ح  البست:ن غيبيعه: له ذلك ،كل سنة   نتج  ذه الغالة  ذه الت:بعة ألص ه:  مأغ ناغل ،غٌتمذ غتب:ع،  م 
 ذا الب ت احت ج إليه ها  :ً ر نه ب ت ،غر نه ب ت:ً  ،شخص استدان من شخص م  غن ميالً  ؟ع أص ه:هتكغن ر نً: م

يم احت ج إليه لمص حة ع:مة لتغسعة ش:رع مياًل هأخذ نصف الب ت  ،مص حة ع:مة، ك:ن  ذا الب ت قيمته م  غن 
ال ر ن لكن ص:ح  الر ن و  باى النصف الذي لم  ؤخذ غلم ي ستغل ها تغسعة الش:رع، النصف الب:قا و  ل 

 ،ي:هإم: أن ت عط نا إ ،تيم ن من الدغلةأن: أر ن النصف غقيمة النصف الي:نا الذي  غ ال مهياغل ،ياتنع بذلك
و م: ألنه مل  من ر نه، الصغرة ظ: رة  ؛أغ تشتري به شا  يكغن داخاًل ها ءمن الر ن ،غنسدد عنك بادره غا 

اآلن الب ت بعد م: غسع الش:رع احتم:ل أن يكغن  ذا النصف يار  من  م:ذا ياغل ص:ح  الب ت؟ ؟ظ: رة ا ب
ميل الب ت الذي ص:ر ع ى ش:رع عشرين م:  غ ألن الب ت الذي ع ى ش:رع خمسة متر مياًل  ؛ك:ملقيمة الب ت 

غاترك  ذا  تصرف ها  ،ن  ذه اللي:دة ها قيمة النصف الب:قا تكايكم إههل ناغل ،تليد قيمته أغ خمسة غعشرين
 ؟ ذا هرٌع عن  ذا الب ت ههغ ها حكم النم:  ههغ ر ن معه ذه  مناغلأغ  ؟الدرا م التا يّمن به: النصف الي:نا

 ،همعل نم:  البست:ن و  دخل ها الر ن ،غلكل منهم: نم:  ،غميّل بم:رية ،ست:نميّل بب -ع يه هللا رحمة-غاإلم:م 
 ؟نعم م:  الم:رية؟نههل نم:  الب ت م ح  بنم:  البست:ن أغ ب ، نغمعل نم:  الم:رية  دخل ها الر 



 طالب:......
 .ل مرتهنليس  ،لهليس يعنا 

 "سمعت مالكا  يقول فيمن رهن حائطا  له إلى أجٍل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك األجل :قال يحيى"
إن الثمر ليس برهن مع األصل إال أن يكون "يعنا مغمغد غقت الر ن اليمر، قد ٌأبر لكنه لم  بدغ صالحه بعد 

إال أن يكون اشترط ذلك المرتهن في " يعنا المشتري  "إو أن يشترطه المبت:ع"يعنا كم: ها البيع  "اشترط ذلك
ن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها "غالمس مغن ع ى شرغطهم  "رهنه وا 
  ."معها

من باع ثمرا  قد )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  وُفرق بين الثمر وبين ولد الجارية :قال مالك"
 المرتهن. المبت:ع، إو إن يشترطه غ غ  ن: ل را ن إو إن يشترطه "((ُأبرت فثمرها للبائع

 "وفي بطنها جنين ،من الحيوان أو شيئا   -ريةم:- واألمر الذي ال اختالف فيه عندنا أنه من باع وليدة" مق:ل
ألن المشتري  "ن ذلك الجنين للمشتري أ"غها بطنه: من ن  ،ب:ع بارة ، ب:ع ش:ة،ب:ع ن:قة ،م:ريةب:ع  ،غل دةب:ع 

غ غ  خت ف  "إن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه" سغا  ك:ن متصاًل أغ مناصالً له النم:  
كمه، ه يست  ألن اليمر هيه نص  دل ؛ها  ذا عن اليمر ع ى أنه ل ب:ئع إو أن يشترطه المبت:ع غالمرتهن ها ح 
  ن أمه.غليس اليمر ميل المن ن ها بط ،النخل ميل الح غان

وليس يرهن أحد  من  ،النخل وال يرهن النخل ن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمرومما ُيبين ذلك أ :قال مالك"
الارق ب نهم: أن اليمر يمكن ر نه ع ى مهة اوستاالل  "ن الدوابالناس جنينا  في بطن أمه من الرقيق وال م

نم: المن ن و يمكن ر نه دغن أمه، غاليمر ع ى الشمر  مغل بيعه ع ى مهة اوستاالل بشرطه، دغن الشمر، ب 
 مه:لة، الماصغد أن  ن:ك هرغق ب ن اليمرغ ألنه نرر  ؛غالمن ن ها بطن أمه و  مغل بيعه ع ى مهة اوستاالل

 غب ن م: ها بطن الح غان.
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 القضاء في الرهن من الحيوان  :باب

في الرهن أن ما كان من أمٍر ُيعرف هالكه عندنا األمر الذي ال اختالف فيه  :سمعت مالكا  يقول :قال يحيى
ن ذلكو  ،وُعلم هالكه فهو من الراهن ،ك في يد المرتهنأو داٍر أو حيوان فهل من أرضٍ  ال ينقص من حق  ا 

وهو لقيمته  ،، وما كان من رهٍن يهلك في يد المرتهن فال ُيعلم هالكه إال بقوله فهو من المرتهنالمرتهن شيئا  
فإن  ،بصر بذلكثم يقومه أهل ال ،وتسمية ماله فيه ،صفه؟ فإذا وصفه أحلف على صفته :ُيقال له ،ضامن

ن كان أقل من مما سمى ُأحلف الراهن على ما سمى الراهن، و فيه المرتهن أخذه  كان فيه فضل عما سمى ا 
ن أبى الراهن أن يحلف ُأعطي  ،الفضل الذي سمى عنه المرتهن فوق قيمة الرهن هوبطل عن ،المرتهن وا 

 ،ال علم لي بقيمة الرهن ُحلف الراهن على صفة الرهن :فإن قال المرتهن ،الرهن المرتهن ما فضل بعد قيمة
 مر الذي ال ُيستنكر.وكان ذلك له إذا جاء باأل

 وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره. :-رحمه هللا-قال مالك  



  م-رحمه هللا تع:لى-ياغل المؤلف نعم 
 القضاء في الرهن من الحيوان :باب

لمراد به أ ل م عندن: ه:تادم مرارًا أنه إذا ق:ل "األمر الذي ال اختالف فيه عندنا :سمعت مالكا  يقول :قال يحيى"
األمر الذي ال اختالف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمٍر ُيعرف هالكه من أرٍض أو داٍر أو " المد نة
يساط  ؟تساطي عرف  الكه من أرض أغ دار أغ ح غان، الح غان ي عرف  الكه، لكن ك ف ته ك الدار؟  "حيوان
أغ اعتدى ع  ه: بغص  أغ  ،نعمتكغن األرض ملرغعة إذا ق ن: بهذا هك ف ته ك األرض؟ احتم:ل أن  ؟بني:نه:
  يعنا و يمكن أن يستا:د منه:. ،نحغه

ع م  الكه  "ن ما كان من أمٍر يعرف هالكه من أرٍض أو داٍر أو حيوان فهلك في يد المرتهن وُعلم هالكهأ"
ص:بة، يعنا كل الم ران يعنا ق:مت الب نة بأن تكغن  ذه الع ن أ ص بت بم: يستط:ع إق:مة الب نة ع ى  ذه اإل

أرسل مياًل ص:عاة ع ى  ذه األرض هخسف به:، خ سات و تص ح للراعة، أغ ع ى  -مل غعال-يعرهغن أن هللا 
 ذا الب ت نلل ع يه شا  هساط أغ احتراق، إذا   ك إذا أمكن إق:مة الب نة أغ استا:ض ب ن الن:س أنه   ك و 

ههغ من يعنا  ، م  الكه يعنا انتشر ب ن الن:س  الكه ههغ من الرا نباع ه غو بتاريطه هه ك ب د المرتهن غع  
غاألم ن ليس ع يه إو  ،الع ن المر غنة ها  د المرتهن أم:نةألن  ؛يعنا و يءمن المرتهن شا  ،ءم:ن الرا ن

ن ذلك ال ينقص من حق المرتهن شيئا "و  ،فهو من الراهن"ءم:ن ، ليس ع يه اليم ن لدار م: دام  ذه ا مياغل ا 
غبدل من أن ت ب:ع بخمسم:ئة ألف ت ب:ع بياليم:ئة، لم:ذا و ننلل  ،التا ارتهنته: غ ا ب دك حصل له: م: حصل

ن ذلك ال ينقص من حق المرتهن شي" ؟الم:ئت ن من د نك حصل  :حصل ل ع ن م غلغ ،ح  المرتهن ك:مل ئا "وا 
بسب  ن ر نعم،   ك يعرف الن:س م: يعنا  "هوما كان رهٍن يهلك في يد المرتهن فال ُيعلم هالكه إال بقول"

 تهفال يعلم هالكه إال بقوله فهو من المرتهن وهو لقيم" ، بسب  ن ر ظ: رالر ن ،الع ن ،ظ: ر،   ك المر غن 
كل من ي ابل  "فإذا وصفه ُأحلف على صفته" ، غم: غقع به الهالكصف كياية الهالك ،صاه ميا:ل له "ضامن

ت:بع الن:س ع ى ممرد تيم نه، يعنا لغ ق بل قغله من دغن يم ن إيش؟ مع د أن يكغن مع قغله عند أ ل الع م و ب
غغصف كياية الهالك، و ي ابل قغله  ،هرطم: غأنه ح ف أنه  ،لكن إذا عرف أنه مؤتمن ع ى  ذا ،الدعغى 
تهن وهو لقيمته لمر فهو من ا" كل من ق بل قغله ههغ مع يم نه مغأ ل الع م ياغلغن ، بل و بد من يم نه ،الممرد

 ؤتى ب منة  ، ثم يقومه أهل البصر بذلك"ماله فيه فإذا وصفه ُأحلف على صفته وتسمية ضامن يقال له صفه،
ن كان أقل مما سمى أ حلف  ،ما سمى فيه المرتهن أخذه الراهنفإن كان فيه فضل ع"م مادار الت ف تاغ  وا 

نعم م:  لغ ي عطى الن:س بدعغا م,ك:ن  "مرتهنلل ، وبطل الفضل الذي سمىهنالراهن على ما سمى المرت
  بدعغا م الممردة.يعطغن 

 استغار هللا. ،استغار هللا
ن ك:ن أقل مم: سمى  ،يعنا ك:ن هيه قدر لائد ع ى م: سم:ه المرتهن أخذه الرا ن "أخذه الراهن"... المرتهن  غا 

لكنه مع  ،يعنا  غ من ءم:نه ،نغبطل عنه الاءل الذي سمى المرته ،ٌأح ف الرا ن ع ى م: سمى المرتهن
الب ت  ذا نلل ع يه شا  ، ....هبدًو من أنذلك و    لم بأن  دهع ش ئً: أخر  دعم به  ذا الر ن، أص:بته آهة 

يم لم: م: ه  ذا الخ ل ص:ر و يستح  إو  ،غك:نت قيمته خمسم:ئة ألف ،غ غ مر غن بخمسم:ئة ألف ،هساط



ن كان أقل ما " ؟لر ن الس:ب خر قيمته م:ئتا ألف أغ م:ئت: ألف ت كمل به اآار ن ش ئً:  ميا:ل م: ،ياليم:ئة وا 
ن أبى  وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن ،ُأحلف الراهن على ما سمى المرتهن سمى فوق قيمة الرهن، وا 

ن أبى الرا ن أن معنى  ذا الكالم؟إيش  قيمة الرهن"الراهن أن يحلف ُأعطي المرتهن ما فضَل بعد  يح ف  غا 
 أ عطا المرتهن م: هءَل بعد قيمة الر ن، إيش معن:ه؟

 طالب:......
 ؟نعم

 طالب:......
و م: عرهن: :عرهن: المم ة األغلى  و م:  ا بغاءحة؟ ط  ،غاءحة  ؟غا  ن أبى الرا ن أن يح ف  غا  أ عطا غا 

  ؟ن م: الداعا إلى أن يح ف الرا نالمرتهن م: هءَل بعد قيمة الر ن، اآل
 ...طالب:...
 ؟نعم ؟الذي أغدع  ذه الع ن عند ص:ح  الد نالرا ن  ،الرا ن

 طالب:......
  :ه؟

 طالب:......
اآلن لم: أص:بت  ذه اآلهة  نعم، غنرم، ننمم: سمى به المرتهن أخذه الرا ن، اآلن عندن: هإن ك:ن هيه هءل ع
و م:  ذا هيه هءل  ،يمته ياليم:ئةغبدًو من أن تكغن قيمته مبنيً: خمسم:ئة ص:رت ق ، ذا الب ت غساط بني:نه غا 

ب ت قديم يم م: ت آهة أغ مطرًا شد د غساط  ،تأم ر و يص ح ل سكن غو لب ت هءل؟ هيه هءل، لغ أن ب تً: هيه 
غالذي يسغمه غيريده يحس   ، ذا الب ت، بدًو من أن  ؤتى بعم:ل لهدمه أغ تكغن قيمته غ غ ق:ئم م:ئة ألف

و م: تليد قيمته  ،هم:  الس ل ههدمه ،مغنه ب:ألمرةحس:  أنه سيحءر عم:ل  هد تليد بعد  ذه اآلهة؟ تليد غا 
 غ غ مر غن بم:ئةنعم،  ،خذ  ذا الب ت عن د نك مقيمته، غ م  ريدغن المخ:لصة ب ن الرا ن غالمرتهن، الرا ن ق:ل

ن أبى الراهن أن "الرا ن،  ،ص:ر يستح  م:ئة غعشرين ألف، يح ف غيأخذ اللائد أنهدمغلم:  دم أغ  ألف، وا 
ال علم لي بقيمة الرهن ُحلف الراهن على  :يحلف ُأعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن

 ."وكان ذلك له إذا جاء باألمر الذي ال ُيستنكر ،صفة الرهن
لمر غنة ب د  ذا إذا ك:نت الع ن االمهم  "غيره بض المرتهن الرهن ولم يضعه في يدوذلك إذا ق :قال مالك"

و هال. ،المرتهن  غ ا أم:نة ب ده إن هرط ه ه: ءمنه: غا 
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 القضاء في الرهن يكون بين الرجلين :باب

وقد كان األخر  ،رهن بنيهما فيقوم أحدهما ببيع رهنه افي الرجلين يكون لهم :سمعت مالكا  يقول :قال يحيى
ره بحقه بيع له نصف الرهن ظى ُيقسم الرهن وال ينقص حق الذي أنإن كان يقدر عل :ره بحقه سنة، قالظأن

ن خيفا أن ينقص حقه بيع الرهن كله فُأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من  ،الذي كان بينهما فأوفى حقه وا 



ال ُحلف المرتهن أنه ما أنظفإن طابت نفس الذي أن ،ذلك ره إال ظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن وا 
 .ثم ُأعطي حقه عاجال   ،قف لي رهني على هيئتهو ليُ 

إن مال العبد ليس برهن إال أن يشترطه  :وسمعت مالكا  يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال :ىقال يحي
 المرتهن.

  م-تع:لى رحمه هللا-ياغل  ،نعم
 لقضاء في الرهن يكون بين الرجلينا :باب

الرا ن ن أغ المرتهن ن؟  ل الماصغد أن  ذه الع ن المر غنة لرم  ن الر ن يكغن ب ن الرم  ن، الماصغد الرم  ن 
و األغل؟ نعمأغ ارتهنه: رمالن؟  ،ها م ك رم  ن  ؟الي:نا غا 
 طالب:......

 -حد غ غا- اشترى من اين ن أغ العكس،ب نهم: يعنا اين ن ذ ب: إلى ننا ه:ستدان: منه م:ًو غر ن:ه ب تً: مشتركً: 
 ؟نعم هم: ب ته,اشترى من اين ن غر ن

 طالب:......
 إيش؟

 طالب:......
 ط  .

وقد كان اآلخر  ،سمعت مالكا  يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما ببيع رهنه :قال يحيى"
 ،إن كان يقدر على أن ُيقسم الرهن :قال" المرتهن بحاه سنة أنظره  ذا را ن غليس بمرتهن، "بحقه سنة أنظره

يعنا إن ك:ن ممكن أن  "حقه فأوفي ،بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما أنظرهق الذي وال ينقص ح
تمكن قسمته:، عم:رة ه ه: أربع شا  وين ن لرم  ن ر ن: : عند رمل  ،عم:رة مكغنة من شا  ،  ب:ع نصف الب ت
ره هحل الد ن ع ى غاحد دغن ظلك مدة لي:دة سنة، غالي:نا لم  ن مر أحد م: لمدة سنة، ق:ل لهظاستدان: منه هأن

 أنظرهوقد كان اآلخر "إن أمكن أن   ب:ع نص   من حل ع يه الد ن بمارده غي غهى م: ع يه من د ن ه عل  ،الي:نا
بحقه بيع له نصف الرهن الذي  أنظرهرهن وال ينقص حق الذي أن يقسم الفإن كان يقدر على  ،بحقه سنة

ن خي يعنا إذا ك:ن النصف الي:نا  تءرر ببيع  "قص حقه بيع الرهن كلهأن ين فكان بينهما، فُأفي حقه، وا 
 ؟ل له تشتري نصف  ذه العم:رة ق :النصف، يعنا السغم ع ى  ذه العم:رة ب:عتب:ر : أربع شا  خمسم:ئة ألف لم

بيع " ، إذاً نلل ب:لايمة،  غ ها  ذه الح:لة  تءررهم: عندن: إو شات ن  مأن: ح:متا ب:ألربع الشا ، ق:لغا مق:ل
دفع نصف الثمن بحقه أن ي أنظرهفإن طابت نفس الذي  ،الرهن كله، فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك

ال ُحلف المرتهن أنه  لم: بيع الرا ن  "ن على هيئته ثم أ عطي حقه كامال  إال ليوقف الرهما أنظره إلى الراهن وا 
غب نهم: عم:رة مكغنة من أربع  ،ر سنةع يه الد ن غأ نظغالي:نا حل  ،  بهلغ  م: اين:ن غاحد حل ع يه الد ن غط  

ذا ،إن بعت شات ن تءررت مق:ل له بع نص بك، مرهظ ذي حل ع يه الد ن غلم  نلها:ل  ،شا  بعن: العم:رة  غا 
 ذا لمدة سنة م: أنظرت أن:  مألنه ها لب:ئن  ريدغن أربع شا ، المرتهن ص:ح  الد ن ياغل ؛نتءرر م:ك:م ة 

 :م:لنصف الي:نا، أن: غيب:ع ب غاآلن البيع ط   بيع النصف ،غأخشى أن  تءرر بإللامه ب:لبيع ،إو رأهة به



يع بيع الرهن كله فُأعطي الذي قام بالب" م: هيه ءرر ع يهغاآلن  ،إو من أمل إو  تءرر ببيع نصيه أنظرت
ال ُحلف المر بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الر  أنظرهالذي  فإن طابت نفس ،رهنه حقه من ذلك تهن أنه اهن وا 

ر أمر  ذا الب ت المر غن يستاأن نعم أن: أريد  "ثم ُأعطي حقه عاجال   ،على هيئته ي رهنيإال ليوقف ل ا أنظرهم
 إو لهذا.م: أنظرته تصرف هيه، أن:   غو
الممهغر  "مال  وللعبد  ،في العبد يرهنه سيده"أحٍد  يعنا عند يقول في العبد يرهنه سيده" وسمعت مالكا  " مق:ل

 .-رحمه هللا-ع ى مذ به  غ غ م:رٍ  ،لك العبد يم ك ب:لتم يكغعند اإلم:م م: ،ع ى أن العبد و يم ك
لكن  ل  غ ميل نم:  م:ل العبد ليس بر ن،  "إن مال العبد ليس برهن ،في العبد يرهنه سيده وللعبد مال  " ماغلي

 ؟نعم ؟ نة أغ غلد الدابة الذي  تبعه: ها الر أغ ميل غلد الم:ري ،الشمر الذي  ناصل عنه ها الر ن
 طالب:......

 ك ف؟
 طالب:......
هإذا غلدت الم:رية ك:ن غلد : ر نً:  ،ها حكمه ه،غ ن: م:ل العبد مي  ،حمل الم:رية نم:  ،اليمرة نم:  ك ه نم: ،

ترطه اش ها البيع إو إذا و  دخلكم: أنه  ،معه:، اليمر الذي ع ى الشمر و  تبع الر ن إو أن يشترطه المرتهن
 يعنا ميل يمر الشمر،  ،م:ل العبد ليس بر نإن  العبد له م:ل،ط   ،  ذا قبل بدغ صالحه، المبت:ع

شرط، أن: أر ن  ذا العبد لكن و بد أن يكغن معه ياغلم  "إن مال العبد ليس برهن إال أن يشترطه المرتهن"
 م:له.

 طالب:......
 ن تاغم بهذا؟ممك ؟ط   غهللا، تاغم بهذا

 طالب:......
 .ع ى محمد... ال هم صل


